Notulen Leerlingenraad
dinsdag 11 februari
Locatie: teamkamer
Tijd: 0845 – 0945
Afwezig: Floortje

0845

0915

0930

Rol verdeling in de LLR:
Voorzitter: Floortje
Vice Voorzitter: Donna
Notulist: Houda
Postbode: Efsa en Milou
Communicatie: Bente
Overblijfwerkgroep: Senn (6D), Houda (7B) en Donna (8C)
Donna, vice voorzitter, leidt vandaag de hele vergadering. Dankjewel alvast.
Bente: plastic pakjes op school presenteren.
Een aantal klassen hebben fanatiek meegedaan, de prijzen (15 minuten buitenspelen) zijn
uitgereikt. Niet alle klassen deden mee. Iedereen was wel op de hoogte gesteld (ouders,
Koolblaadje, kinderen posters en leerkrachten via de mail). We willen hier zeker mee door
gaan, maar hoe?
Voorstel om een werkgroepje te vormen, zij werken plan verder uit:
-pakjes-VRIJdag, op deze dag worden er geen pakjes meegenomen!!!
-periode na carnaval tot mei vakantie
-iedereen geeft de mededeling aan de eigen parallel, groep 7 en 8 doen de mededeling aan de
groep 3, 4 en 5
Werkgroepje: Bente, Evi en Milou
Nieuwe grote poster: Anne en Bente
Houda: Is het schriftje gemaakt? Nee. Houda gaat dat in deze periode doen. Helaas het is
Houda wederom niet gelukt. We laten dit idee gaan. Het heeft geen prioriteit.
Juliette: Zeep is besteld. Juliette deelt uit aan de leerkrachten.
Donna: Douches weghalen bij de gymzaal, is dit besproken met meneer Raymond? Puntje
komt terug op de volgende vergadering.
Bespreken ideeën punt:
Fietsenstalling. Niet alle fietsen passen erin. Gezien de verschillende projecten op dit
moment, pakken we dit onderwerp niet op.
Voetbalkooi: Helaas is de voetbal kooi beschadigd. Wordt z.s.m. gemaakt.
Tennistafel: Kunnen we die gaan 'pimpen’, een leuk kleurtje geven? Jaaa, leuk. Overblijf
werkgroep pakt dit op en gaat naar juf Wilma (Donna, Houda en Senn). Afspraak maken na de
vergadering.
Ideeën punt project: Vanmiddag is de laatste zitting. We evalueren de volgende keer wat we
met dit ideeën punt doen. Er wordt nog niet echt veel gebruikt van gemaakt.
Hockey sticks zijn niet goed. De overblijfwerkgroep pakt dit op.
Punten vanuit de groep?
Floortje: Methode (komt de volgende keer terug)
Juliette: Camera's rondom het schoolplein. De regels en omgang hierover checkt Juliette na bij
meneer Herman of meneer Raymond.

0945

Bente: Goede doel? Belangrijk om als grote school een mooi doel te ondersteunen. Wat willen
we? (we willen in elk geval niet hetzelfde proces als twee jaar geleden). We vormen een
werkgroep die dit verder uitwerkt. Donna, Efsa, Houda en Bente. Komt de volgende keer terug
bij de vergadering. Ze maken na de vergadering een afspraak.
Einde vergadering

Dinsdag 12 november 2019(08:30-09:45)
Dinsdag 10 december 2019 (08:45-09:45)
Dinsdag 14 januari 2020 (08:45-09:45)
Dinsdag 11 februari 2020 (08:45-09:45)
Dinsdag 10 maart 2020 (08:45-09:45)
Dinsdag 14 april 2020 (08:45-09:45)
Dinsdag 12 mei 2020 (08:45-09:45)
Dinsdag 9 juni 2020 (08:45-09:45)
Dinsdag 30 juni 2020 afsluiting (08:45-09:45)

